
                 Het Letterpalet 

Voorwoord 

Herfst-
vakan-
tie 

Van 20 t/m 24 oktober is de school ge-
sloten wegens de herfstvakantie. 
Iedereen een heel fijne vakantie ge-
wenst! 
Op maandag 27 oktober hopen we el-
kaar weer terug te zien op school! 
 
 
 
 

Denkt u eraan? 
In de nacht van zater-
dag 25 oktober op 
zondag 26 oktober 
wordt de klok een uur 
teruggezet i.v.m. de 
wintertijd. 
 
 

 

Museumbezoek 
groep 5 
Op donderdag 30 oktober brengt groep 
5 een bezoek aan de “Twentse Welle” 
in Enschede. In dit bijzondere museum 
wordt het verhaal verteld over hoe de 
mens de streek Twente, net na de laat-
ste ijstijd betrad en zich er vestigde. 
Met behulp van een plattegrond gaan 
de kinderen in groepjes ‘het grote 
verhaal’ verkennen. Door allerlei op-
drachten, spelletjes, films en touchs-
creens leren ze hoe de mens, dankzij 
hun vindingrijkheid, kon overleven van-
af de prehistorie tot nu.  
Deze tentoonstelling past daarom 
prachtig bij ons eerste (en tweede) 
onderwerp van Leskracht.  
Fijn dat zoveel ouders hebben aangege-
ven te kunnen rijden! 
 
 

"When I was 5 years old, 

my mother always told me 
that happiness was the key to life. 
When I went to school, 
they asked me what I wanted to be when I grew up. 
I wrote down 'happy'.  
They told me I didn't understand the assignment, 
and I told them they didn't understand life." 
-John Lennon- 
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Gezamenlijke 
plusklas 
Vrijdag 31 oktober is er een gezamenlij-
ke les van de plusklas, met plusklasleer-
lingen van het Sterrenpalet en de Julia-
na. Het doel van deze les is een kennis-
making met een vreemde taal. De kin-
deren uit groep 7/8 zullen Grieks en/of 
Latijn krijgen. De kinderen uit groep 
5/6 krijgen een Franse les. De les van 
groep 5/6 is van 8.45 uur 9.45 uur. De 
les van groep 7/8 is van 10.30 uur- 
11.30 uur. Beide lessen zijn op de Julia-
na en Mark fietst met de kinderen mee. 
Wilt u uw kind die dag helpen herinne-
ren aan het meenemen van de fiets? In 
de week van 31 oktober vervallen de 
overige plusklaslessen. Mocht u verder 
nog vragen hebben, mail dan naar: 
a.knoef@willemsluitervco.nl 
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Voorleeswed-
strijd 

 
 
 
 
 
 
Wie worden de eerste voorleeskampi-
oenen van het Sterrenpalet? 
De komende weken kunnen de kinde-
ren van groep 4 t/m 8 meedoen aan de 
voorleeswedstrijd. In de klassen wor-
den op vrijdag 7 november de voor-
rondes gehouden. Uit elke groep ko-
men twee winnaars. Zij strijden op 
donderdagavond 13 november in de 
finale tegen elkaar. Een echte jury 
maakt aan het eind van de avond de 
winnaars van elke groep bekend. 
 
Een aantal voorleestips: 
Lees rustig voor, spreek duidelijk, kijk 
af en toe de zaal in en verspreken is 
niet erg. Goed ademhalen en opnieuw 
beginnen. Een foutje maken is niet erg, 
dan haal je diep adem en begin je op-
nieuw. 
 

 
 
 
 

Gevraagd 
Na de herfstvakantie starten we met 
het thema “Ritseldans en notentaart” 
van Schatkist. Voor het inrichten van 
de speelhoeken zijn we nog op zoek 
naar: oude schoenen, schoenendozen 
en herfstmateriaal. Wie kan ons helpen 
bij het verzamelen? De meegebrachte 
spullen kunnen worden ingeleverd bij 
de juffen van de groepen 1/2 A en B. 
Alvast bedankt! 
 

Basisschoolnet 
U heeft het al in het Letterpalet kun-
nen lezen. Om de communicatie met 
alle ouders op onze school te verge-
makkelijken, gaan we beginnen met 
een ‘digitaal schoolportaal’.  
In de eerste week na de herfstvakantie 
ontvangt u een brief met 
een unieke code per kind. Als u 
meerdere kinderen op school heeft 
krijgt u dus ook meerdere codes die u 
(eenmalig) allemaal moet invoeren. U 
ontvangt een handleiding waarin stap 
voor stap staat hoe het aanmelden in 
z’n werk gaat. 
Op het moment dat u zich heeft aange-
meld, ontvangt u automatisch, op een-
voudige wijze, via het portaal de infor-
matie van school betreffende uw kind
(eren) . 

Verkeer 
Afgelopen woensdag hebben twee men-
sen van VVN afdeling Berkelland de 
fietsen van de kinderen uit de groepen 
5 tot met 8 gecontroleerd. 
In totaal zijn er 87 fietsen gecontro-
leerd. Hiervan hebben 68 fietsen heb-
ben een “OK”-sticker gekregen. Van de 
overige fietsen was het volgende niet 
in orde: 

 De verlichting en/of reflectoren; 

 Onbreken van de bel; 

 Het fietsstuur niet in orde. 
Op woensdag 29 oktober worden deze 
fietsen opnieuw gecontroleerd. Hope-
lijk zijn ze dan allemaal in orde…. Het 
gaat tenslotte om de veiligheid van uw 
kind(eren). 
De verkeersouders 

 
 

 

Terugblik Op 
de koffie bij.... 
De opzet van de ouderavond van 8 ok-
tober was geheel nieuw. Meerdere ou-
ders hadden zich opgegeven om op de 
koffie te gaan bij de OR, de MR, de PR-
werkgroep, de penningmeester, de oud
-papier-coördinator en/of de verkeers-
commissie. Onder het genot van een 
kopje koffie/thee ontstonden er ver-
schillende goede en gezellige gesprek-
ken met elkaar! Hierdoor was de avond 
geslaagd en mogelijk nog eens voor 
herhaling vatbaar.   
Mocht u hiervoor alsnog belangstelling 
hebben dan liggen de verschillende 
jaarverslagen ook na de herfstvakantie 
nog ter inzage op school.  
 

 
 

Op woensdag 5 november a.s. doen 
wij weer mee aan het Nationaal 
schoolontbijt.  
Op deze morgen gaan de kinderen ge-
zamenlijk op school ontbijten. Alles 
voor het ontbijt is aanwezig, daarom 
hoeft uw kind deze dag thuis niet te 
ontbijten. 
Wel vragen we u om op deze dag uw 
kind een plastic tas met daarin een 
bord, beker en bestek, alles voorzien 
van naam, mee te geven. 

Nationaal 
Schoolontbijt 
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Terugblik 
meesters- en 
juffendag 
Vorige week vrijdag hebben alle 
meesters en juffen hun verjaardag 
gevierd. Wat zijn we allemaal door 
de kinderen verwend! Heel hartelijk 
dank hiervoor! 
Hoogtepunt van deze viering was 
toch wel de 1000e taart van Manja 
Sluiter, die we van haar aangeboden 
kregen. Wat hebben we gesmikkeld 
van deze lekkernij. Manja, nogmaals 
van harte gefeliciteerd met dit bij-
zondere jubileum en heel veel suc-
ces verder met jouw bedrijf! Op 
naar de 2000!  



We zijn inmiddels alweer 8 weken aan het werk in groep 3. Het zijn kanjers van kinderen. Ze werken als 

een paard! 

Nieuws uit groep 3 
We zijn inmiddels alweer 8 weken aan 
het werk in groep 3. 
Het zijn kanjers van kinderen. Ze wer-
ken als een paard! 
's Morgens starten we met een leescir-
cuit, daarbij gaan kinderen in groepjes 
verschillende activiteiten op het gebied 
van lezen doen. Ze werken met het 
klikklakboekje, schrijven woorden en 
plakken daarbij stickers, werken bij de 
computer of komen bij de juf lezen 
m.b.v. het vlot-boekje en een lees-
boekje. 
In het leescircuit zit ook één onderdeel 
rekenen bij: pleinrekenen. 
Met het pleinrekenen hebben ze in 
groep 1 en 2 al kennis gemaakt en dit 
breiden we uit in groep 3. O.l.v. onze 
stagejuf doen ze deze activiteit. 
Te denken valt dan aan telopdrachten 

m.b.v. een hinkelbaan. Splitsen van 
getallen d.m.v. het spelletje Egeltje. 
Vraag uw kind maar eens wat dit in-
houdt. 
Bij het rekenen uit de methode zijn we 
al bezig met +(erbij) en -(eraf) som-
men. Ook het splitsen komt aan de 
orde hierbij. 
Bij het lezen zijn er al veel letters aan 
de orde gekomen. Wist u dat we deze 
letters bij de juiste families zetten? 
Zo hebben we de familie medeklinker. 
Op dit moment zitten in deze familie 
de letters: m, p, v, b, r, t, n, s, d, k. 
De familie lange klank: aa, ee, oo 
Familie korte klank: i, e 
Familie tweetekenklank: oe, ij 
Als regeltje hebben we ook geleerd, 
dat wanneer we het woord zien, we 
het zoemend lezen en wanneer we het 
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Afscheid OR-
leden 
Op woensdag 15 oktober jl. heeft de 
ouderraad tijdens de OR-vergadering 
afscheid genomen van twee leden: 
Jolein ter Maat en Martine Navis. Alle-
bei hebben ze het nodige gedaan tij-
dens hun zitting in de OR. Jolein was 
lang het vaste gezicht voor het reilen 
en zeilen van het oud papier en daar-
naast heeft zij zich ingezet als coördi-
nator van de TSO (Tussenschoolse Op-
vang). Martine nam de inkoop voor 
haar rekening en we konden zowel 
Jolein als Martine vragen voor allerhan-
de zaken waar de OR bij ingezet werd.  
Jolein en Martine, hartelijk dank voor 
al jullie hulp! 

Beterschap 
Suzan te Boome uit groep 8 heeft in 

het ziekenhuis gelegen vanwege een 

blindedarmoperatie. Gelukkig herstelt 

zij voorspoedig. Suzan, wij wensen jou 

veel beterschap! 

Gespaard voor 
Catherine 
Voor de vakanties worden de spaarpot-
ten voor Catherine altijd geleegd. 
We waren blij te merken dat sommige 
spaarpotten heel zwaar waren. 
Er is een bedrag van 99,28 euro ge-
spaard, bijna 100,00 euro dus. Wat 
fijn! 
Laten we zo door gaan met sparen. 
Dan kan Catherine ook dit jaar weer 
een extraatje van ons krijgen rond 
Kerst. 

woord horen we het mogen hakken 
(schrijven van woorden, spelling). 
Naast al dat harde werken hebben we 
vorige week vrijdag juffendag gehad. 
We zijn verwend met mooie cadeau-
tjes en tekeningen. Dank jullie wel! 
Het was een gezellige dag! 
En dan is het nu alweer herfstvakantie 
en zien we elkaar na de herfstvakantie 
weer terug op school. 
Fijne vakantie! 
Joyce ten Elzen en Micha Hoekstra 



Verdrietig 
Dag lief klein meisje van ons… Mila 
Vorige week ontvingen we het verdrie-
tige bericht van juf Stéphanie Zijsling 
en haar vriend Rodney, dat zij na 24 
weken zwangerschap afscheid hebben 
moeten nemen van hun dochtertje Mila 
Eline. Juf Stéphanie heeft vorig jaar 
een half jaar als Leraar In Opleiding op 
de Willem Sluiterschool gewerkt en valt 
nu nog geregeld in op het Sterrenpalet. 
Stéphanie en Rodney, heel veel sterkte 
gewenst in het gemis van Mila. We le-
ven met jullie mee.  
Mocht u persoonlijk een kaartje willen 
sturen naar Stéphanie en Rodney, dan 
kunt u op school vragen naar het adres 
of hiervoor een mail sturen naar Mir-
jam, sluitertje@willemsluitervco.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twee  
        gebouwen 
Inmiddels hebben we onze draai gevon-
den in de twee gebouwen op de twee 
locaties. Maar ideaal is deze situatie 
niet. Het wachten is op een nieuw ge-
bouw. Hierover is alleen nog weinig 
bekend. Na een onderzoek door een 
architectenbureau is de voorkeur uitge-
sproken naar nieuwbouw op de locatie 
Huenderstraat 51. Hiervoor ligt een 
aanvraag bij de gemeente.  Zodra wij 
meer informatie hebben, laten wij u 
dit weten. 
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De eerste weken zitten er alweer op en het is al bijna weer herfstvakantie. De afgelopen weken zijn de 

kinderen heel druk geweest en ze hebben hard gewerkt. 

Nieuws uit groep 7 

De eerste weken zitten er alweer op en 
het is al bijna weer herfstvakantie. De 
afgelopen weken zijn de kinderen heel 
druk geweest en ze hebben hard ge-
werkt. Wel was het natuurlijk weer 
even wennen.  Maar gelukkig was er 
ook tijd voor leuke dingen. Zo hadden 
we vorige week de meesters- en juffen-
dag. We begonnen in de klas en juf is 
daar flink verwend met cadeautjes! 
Heel  erg leuk! Maar het allerleukste 
was dat we samen met groep 6, 7 en 8 
leuke dingen hebben gedaan. Zo heb-
ben we buiten op het plein het sterren-
spel  gespeeld. Bij dit spel moesten de 

kinderen allerlei opdrachten verzinnen 
voor elkaar. Bijvoorbeeld: loop een 
rondje om het schuurtje in 10 secon-
den,  geef alle jongens of meisjes een 
knuffel of doe 3 koprollen op het dui-
kelrek in 20 seconden. Hier konden de 
kinderen sterren mee verdienen. Tus-
sen de middag hebben we een broodje 
knakworst gegeten in de klas en daarna 
was het tijd voor de filmmarathon. In 
elke klas was er een leuke film te zien 
onder het genot van to-
maatjes, komkommers, drui-
ven en worteltjes. Het was een 
gezellige en leuke dag! 
Zoals iedereen wel weet had-
den de kinderen vorige week 
geen gym in de Pickerhal, om-
dat het Politievoetbal daar 
plaatsvond. Samen met groep 
6 en 8 zijn we op donderdag-
middag even bij het Politie-
voetbal geweest. Dit was heel 
erg gaaf! Sommige kinderen 
waren verkleed als echte oran-
je-supporters en we hebben de 
voetballers goed aangemoe-

over de zomer en andere seizoenen. 
Het alfabet in het Engels opzeggen 
lukt de kinderen ook al aardig. Toch 
zijn sommige letters best lastig. Ge-
lukkig is er nog genoeg te leren! 
Maar…. dat komt later. Het is eerst 
tijd voor vakantie! 
Marian Woolderink 
 

Jarig 
We feliciteren op : 
19-10  Bowen Kruisselbrink uit groep 8 
21-10  Jelle Roessink uit groep 3 
22-10  Noémi Maclean uit groep 1A 
23-10  Marel Tuinte uit groep 8 
24-10  Isa Hilhorst uit groep 8 
27-10  Britt ten Have uit groep 5 
29-10  Alicia Mellendijk uit groep 2A 
31-10  Lotte Ormel uit groep 0B 
Allemaal een heel fijne verjaardag 
toegewenst!  
 
Op 7 oktober vierde Anouk Hoftijzer 
uit groep 4 haar verjaardag. Anouk, 
alsnog van harte gefeliciteerd! Sorry 
dat we jou vergeten zijn in het vorige 
Letterpalet. 
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